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ความคดิเห็นของข้าราชการครูทีม่ีต่อคุณลกัษณะผู้บริหารสถานศึกษา 

ในสังกดัสํานักงานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 

นางเสาวคนธ์  หนูพรหม 

 

บทคดัย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและ เปรียบเทียบความ คิดเห็นของ

ขา้ราชการครู ท่ีมีต่อคุณลกัษณะ ผูบ้ริหารสถานศึกษา   ในสงักดัสาํนกังานเขต พระนคร 

โดยจาํแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการทาํงาน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 

ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในโรงเรียนสงักดัสาํนกังาน พระนคร  กรุงเทพมหานคร ใชว้ธีิสุ่มอยา่ง

ง่าย จาํนวน 1 03  คน โดยใชต้าราง Krejcie และ Morgan ระดบัความเช่ือมัน่  0.51 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถาม ความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อ

คุณลกัษณะผูบ้ริหารผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 4 ดา้น คือ ดา้นบุคลิกภาพ  ดา้น

ความสามารถในการบริหาร  ดา้นคุณธรรม  และดา้นภาวะผูน้าํ  มาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดบั สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สถิติทดสอบ (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)   

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปได ้ดงัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามมีความ คิดเห็นต่อ

คุณลกัษณะ ผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม และรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก   ส่วนการ

เปรียบเทียบความ คิดเห็น ของครูท่ีมีเพศต่างกนัโดยภาพรวมและรายดา้นพบความ

แตกต่างกนั  ครูเพศหญิงมีความคิดเห็นมากกวา่ครูเพศชาย และผลการเปรียบเทียบความ

คิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะ ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ในสงักดัสาํนกังานเขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร   พบวา่  ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั  มีความ

คิดเห็นต่อคุณลกัษณะผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกนั   เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้น

การมีความ สามารถในการบริหาร  และดา้น คุณธรรม  มีความแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยครูท่ีมีประสบการณ์ นอ้ย กวา่ 5 ปี   กบัครูท่ีมี



ประสบการณ์ มากกวา่ 10 ปี มีความ คิดเห็นต่อคุณลกัษณะ ผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่าง

กนั  ครูท่ีมีประสบการณ์ นอ้ย กวา่  5 ปี  มีความ คิดเห็นต่อคุณลกัษณะ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษามากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี  

 

คาํสําคญั : คุณลกัษณะผู้บริหารสถานศึกษาและความคดิเห็น 

 

ความนํา 

 ในกระแสโลกาภิวัตน์สงัคมมีการเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ อยา่งรวดเร็ว และมี

การแข่งขนักนัสูงมากตลอดเวลา ดงันั้นในสงัคมฐานความรู้ ( Knowledge base societies) 

ประชาชนจะตอ้งได ้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถและ

ศกัยภาพในดา้นต่างๆ อยา่งเพียงพอ  จึงจะสามารถปรับตวัใหอ้ยูใ่นสงัคมนั้นไดอ้ยา่ง

สมดุล ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555–2559) ให้

ความสาํคญักบัการพฒันาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวยัใหมี้ภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง    

มีความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย ท่ีสมบูรณ์แขง็แรง มีสติปัญญาท่ีรอบรู้ และมีจิตใจท่ีสาํนึก

ในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวติ ควบคู่กบัการ

เสริมสร้างสภาพแวดลอ้มในสงัคมและสถาบนัทางสงัคมใหเ้ขม้แขง็และเอ้ือต่อการ

พฒันาคน (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 2555 : ช)  พระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ  พ.ศ. 2542  (มาตรา 6)  ซ่ึงใชเ้ป็นหลกัในการ จดัการศึกษาของชาติ  โดย

กาํหนดเป็นความมุ่งหมาย  และหลกัการเพ่ือการจดัการศึกษา ตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคน

ไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มี

จริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวติ สามารถอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  

การจดัการศึกษาเพ่ือใหทุ้กคนในชาติเป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุขไดน้ั้น  ข้ึนอยูก่บั

คุณภาพ  และความสามารถในการจดัการศึกษา  ดว้ยการเปล่ียนแปลงระบบวธีิการ

บริหาร   และการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  การบริหารในสมยั 



ปัจจุบนั ตอ้งการผูน้าํท่ีมีศกัยภาพสูง  มีวสิยัทศัน์แห่งการเป็นผูน้าํ   มีความกระตือรือร้น  

มีความคิดสร้างสรรค์   เพราะโลกยคุใหม่ไม่มุ่งหวงัทฤษฎีตน้แบบหรือแบบแผนปฏิบติั

ตายตวั โลกแห่งการบริหารสมยัใหม่นั้นตอ้งการผูบ้ริหารท่ียดืหยุน่ตามสถานการณ์   

ตามสภาพแวดลอ้ม  (สมนึก นนธิจนัทร์, 2556 หนา้ 14)   ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้ง

มีความสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ   ตอ้งเป็นผูบ้ริหารท่ีกลา้คิด 

กลา้ตดัสินใจ กลา้ทาํ  และกลา้ท่ีจะพฒันางานสู่ส่ิงใหม่ๆ  ในโลกของการเปล่ียนแปลง   

(สุดา  ประยงคพ์นัธ์, 2555) 

สภาพทางการศึกษาและบทบาทหนา้ท่ีทางการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงไป

จาํเป็นตอ้งมีผูบ้ริหารท่ีมีคุณลกัษณ ะมีความสามารถในการเป็นผูน้าํ  เป็นผูมี้วสิยัทศัน์

กวา้งไกล  มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  เป็นผู ้

ประสานงานท่ีดีระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน  กลา้ตดัสินใจ  สามารถใหค้าํปรึกษาแก่ครู

และผูร่้วมงานได ้ มีการบริหารจดัการองคก์รท่ีดี 

ดงันั้น  ความสาํคญัของคุณลกัษณะผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีดีนั้นจะตอ้งมี

ความสามารถในการเป็นผูน้าํ  เป็นผูมี้วสิยัทศัน์กวา้งไกล  มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อ

บุคลากรทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  เป็นผูป้ระสานงานท่ีดีระหวา่งโรงเรียนกบั

ชุมชน  กลา้ตดัสินใจ  สามารถใหค้าํปรึกษาแก่ครูและผูร่้วมงานไดทุ้กเร่ือง  มีการบริหาร

จดัการองคก์รท่ีดี  และมีการนาํชุมชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียนให้

เจริญกา้วหนา้ต่อไป   

การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในปัจจุบนัมีขอ้บกพร่องโดยผูบ้ริหาร

สถานศึกษายงัขาดเทคนิคและเทคโนโลยท่ีีดี  ทาํใหไ้ม่สามารถบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่ง

เตม็ท่ี  เช่น  ขาดเทคนิคการเป็นผูน้าํ  ความสามารถในการบริหาร  เทคนิคการแกปั้ญหา  

และการบริหารใหบุ้คลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วม  นอกจากน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษายงั

ขาดคุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้าํของการเป็นผูบ้ริหารท่ีดีท่ีส่งผลต่อการทาํงานและการ

บริหารงานใหป้ระสบผลสาํเร็จ 



จากสภาพดงักล่าว   ผูศึ้กษาคน้ควา้จึงมี ความ สนใจท่ีจะศึกษาในเร่ือง ความ

คิดเห็นของขา้ราชการ ครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะผูบ้ริหาร สถานศึกษาในสงักดั สาํนกังานเขต

พระนคร  กรุงเทพมหานคร  ทาํใหผู้บ้ริหารสถานศึกษามีคุณลกัษณะท่ีดี ซ่ึงส่งผลใหเ้กิด

ประสิทธิภาพต่อการทาํงานของครู  และ สามารถนาํผลของขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษา

ไปใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร สถานศึกษาของสาํนกังานเขต

พระนคร  กรุงเทพมหานครต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 เพ่ือศึกษาและเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ในสงักดัสาํนกังานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร โดยจาํแนกตาม

เพศและประสบการณ์ในการทาํงาน 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษา ความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ในสงักดัสาํนกังานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบ 

ดว้ยคุณลกัษณะ 4 ดา้น คือ ดา้นบุคลิกภาพ  ดา้นความสามารถในการบริหาร ดา้น

คุณธรรม  และดา้นภาวะผูน้าํ 

              2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   

 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ครูผูส้อนในโรงเรียนในสงักดัสาํนกังาน

เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  จาํนวน  142 คน การเลือกกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิสุ่มอยา่ง

ง่ายจาํนวน 103 คน โดยใชต้าราง Krejcie และ Morgan 



 
 

 

 3. ตวัแปรทีศึ่กษา 

 3.1.  ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  เพศและประสบการณ์ในการทาํงาน  

 3.2.  ตวัแปรตาม  คือ  ความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ในสงักดัสาํนกังานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  ซ่ึง

ประกอบดว้ยงาน  4  ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นบุคลิกภาพ  ดา้นความสามารถในการบริหาร    

ดา้นคุณธรรม  และดา้นภาวะผูน้าํ 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบหาค่าความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง Index of Congruence (IOC)  และ

ค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟา  ( Alpha Coefficient)  ตามวธีิของ  

ครอนบาค ( Cronbach) ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น    

3 ตอน คือ 1. ขอ้มูลส่วนบุคคล 2. เน้ือหาท่ีจะทาํวจิยั 3. ขอ้เสนอแนะ (คาํถามปลายเปิด) 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการ

แจกแจงความถ่ีหาค่าร้อยละ 

 2. ขอ้มูลเก่ียวกบั ความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  ในสงักดัสาํนกังานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้

การหาค่าเฉล่ีย (X) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)          

 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  ในสงักดัสาํนกังานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามเพศ โดยใช ้

t - test 

 4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  ในสงักดัสาํนกังานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  จาํแนกตาม

ประสบการณ์การทาํงาน ใชก้ารวเิคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว ( One-Way 



 

Anglysis of Variance)  หากมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  ทางสถิติจะ

เปรียบเทียบค่าคะแนนเป็นรายคู่ ตามวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Post hoc Comparison)  

 

สรุปผลการวจิยั 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  สามารถสรุปเป็นขอ้ๆ ไดด้งัน้ี  

 1. ขา้ราชการครูมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา           

ในสงักดัสาํนกังานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั

มาก   

 2. ขา้ราชการครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  ในสงักดัสาํนกังานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวม และ     

รายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   โดยครูเพศหญิงมีความคิดเห็น

มากกวา่ครูเพศชาย 

 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัต่อ

คุณลกัษณะผูบ้ริหารสถานศึกษา  ในสงักดัสาํนกังานพระนคร  กรุงเทพมหานคร  

โดยภาพรวมและดา้นความสามารถในการบริหาร  ครูท่ีมีประสบการณ์นอ้ยกวา่  5  ปี    

มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะผูบ้ริหารสถานศึกษามากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์มากกวา่   

10 ปี   

  

อภปิรายผล 

 จากการวจิยัเร่ือง ความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  ในสงักดัสาํนกังานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร พบวา่ ประเดน็ท่ี

น่าสนใจควรนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 

 1. จากผลการวจิยัพบวา่ความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ในสงักดัสาํนกังานพระนคร  กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสงักดัสาํนกังานเขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร  มีคุณลกัษณะท่ีดี  ใหค้วามสาํคญักบัยคุปฏิรูปการศึกษาท่ีมีการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงการบริหารและการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง  



 

โลกท่ีจะเกิดข้ึน  โดยมุ่งเนน้การศึกษา  เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคน  ใหเ้ป็นคนดี  มี

คุณภาพ  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสาํคญัในการขบัเคล่ือนองคก์ร  ภายใตก้าร

ปฏิรูปการศึกษา  กาํหนดทิศทางในการดาํเนินงานของโรงเรียนร่วมกบัคนอ่ืนๆ  ดว้ย

วธีิการใหทุ้กคนมีส่วนร่วม  การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจะไดรั้บความร่วมมือดว้ยดีนั้น

ผูบ้ริหารจะตอ้งประพฤติปฏิบติัตนไดอ้ยา่งเหมาะสม  ตรงตามคุณลกัษณะทั้ง 4 ดา้น  

เพ่ือจะนอ้มนาํใหทุ้กฝ่ายร่วมมือกนัในการปฏิบติังานต่างๆ  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

วลยัรัตน์  อนุศาสตร์ (255 5)  ทั้งน้ีผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามสาํคญัและพฒันาปรับปรุง

ตนเองใหมี้ความสามารถ  ประพฤติตนใหเ้หมาะสม  เป็นแบบอยา่งท่ีดี  ประสานความ

ร่วมมือกบัทุกฝ่ายซ่ึงจะส่งผลใหก้ารบริหารงานมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์ต่อ

สถานศึกษาต่อไป  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณรงค ์ เฉียงลิบ (255 6) โดยมีความ

คิดเห็นต่อคุณลกัษณะดงักล่าววา่เป็นเคร่ืองมือช้ีวดัการบริหารงานของผูบ้ริหารวา่จะ

สามารถนาํพาองคก์รไปสู่จุดมุ่งหมายไดห้รือไม่  ซ่ึงผูบ้ริหารควรจะมีการพฒันา

คุณลกัษณะในทุกๆ ดา้น  เพ่ิมพนูความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะงานของตนเอง  เพ่ือ

พฒันาสถานศึกษาใหมี้คุณภาพต่อไป 

ดา้นท่ี 1  ดา้นบุคลิกภาพ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ีเน่ืองจากตาํแหน่ง

ผูบ้ริหารเป็นตาํแหน่งท่ีสาํคญัในการควบคุม  ดูแล  ติดต่อ  ประสานงานกบัครูในสงักดั  

ตลอดจนหน่วยงานภายนอก  จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  อนัจะนาํมาซ่ึง

ความศรัทธาและไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ  ไดรั้บการตอ้นรับอยา่งดีจากบุคคลหรือ

หน่วยงาน  ทาํใหเ้กิดสภาพคล่องในการปฏิบติังาน  กระบวนการผลิตผูด้าํรงตาํแหน่ง

ทางดา้นการบริหารสถานศึกษา  ในสงักดัสาํนกัการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  มุ่งเนน้การ

เสริมสร้างบุคลิกภาพ  และมีการจดัโครงการอบรมใหบุ้คลากรทางการศึกษาท่ีจะเป็น

ผูบ้ริหารใหมี้ความพร้อมก่อนท่ีจะไปปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษา  ใหมี้ประสิทธิภาพ  

ดงันั้นตอ้งใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการเสริมสร้างบุคลิกภายนอก  เช่น  การแต่งกาย  

มารยาทต่างๆ  ทางสงัคม  วางตวัไดเ้หมาะสมกบักาลเทศะสร้างความน่าเช่ือถือ  สร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่องคก์ร  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อภิรักษ ์ ทองจรัส (255 7)  

บุคลิกภาพเป็นคุณลกัษณะพ้ืนฐานของบุคคลท่ีช้ีถึงคุณลกัษณะประจาํตวัท่ีสาํคญัท่ีจะ

นาํไปสู่การพฒันาคุณลกัษณะดา้นอ่ืนๆ  ผูบ้ริหารในยคุปฏิรูปการศึกษาตอ้งมีการ



 

ปรับปรุงทางดา้นบุคลิกภาพดว้ย  ตอ้งมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี  ยิม้แยม้แจ่มใส  

อารมณ์ดี  มีมารยาทในสงัคม  แต่งกายเรียบร้อย  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีปฏิภาณไหว

พริบ  และสอดคลอ้งกบั  กว ี วงพฒุ (255 0, หนา้ 44)  ไดก้ล่าววา่  ผูบ้ริหารท่ีดีนั้นควรมี

ลกัษณะบุคลิกภาพดี  ตอ้งมีความสามารถในการเขา้สงัคม  เป็นบุคคลท่ีตระหนกัอยู่

เสมอวา่  ตนเองมีคุณค่าและมีความสาํคญัต่อองคก์าร  มีความมัน่คงทางอารมณ์  และ

ตอ้งมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูท่ี้จะเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เพ่ือนร่วมงาน  

และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในทุกๆ ดา้น  ทั้งพฤติกรรมทางกาย  วาจา  เพ่ือจะไดเ้ป็นผูน้าํพา

บุคลากรในหน่วยงาน  ร่วมงานกนัไปสู่เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ดา้นท่ี 2  ดา้นความสามารถในการบริหารงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ทั้งน้ีผูบ้ริหารตอ้งมีความสามารถในการบริหารงาน  มีความรู้ความสามารถในการ

วางแผน  และใชแ้ผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน  มุ่งเนน้ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการ

บริหารจดัการ   มีการประสานความร่วมมือ  และรู้จกัระดมทรัพยากรมาใชใ้นการ

ปฏิบติังาน  สอดคลอ้งกบั สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ          

(2541, หนา้ 15)  ไดก้าํหนดมาตรฐานการบริหารโรงเรียนไว ้ คือใชแ้ผนเป็นเคร่ืองมือใน

การบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ  สนบัสนุนใหบุ้คลากรเกิดความมุ่งมัน่ในการพฒันา  จดั

กิจกรรมหลากหลาย  เพ่ือสนบัสนุนการเรียนการสอน  ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย

เพ่ือพฒันาโรงเรียน  ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ  และสอดคลอ้งอยูใ่น

ระดบัมากกบังานวจิยัของ  อภิรักษ ์ ทองจรัส (255 7)  ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของ

ผูบ้ริหารดา้นความสามารถในการบริหารวา่ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมองการณ์ไกล  สามารถ

คาดคะเนแนวโนม้  การเปล่ียนแปลงไดเ้ป็นนกัคิด  นกัอ่านและ    นกัฟังท่ีดี  และมี

ความรู้ทกัษะในการวางแผน  กาํหนดนโยบายของโรงเรียน  ผูบ้ริหาร  ท่ีดีตอ้งมีทกัษะ

ในการแสวงหาความรู้  ขอ้มูลใหม่ๆ  มีการวางแผนในการบริหารงานอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  มีการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งมีระบบอยา่งต่อเน่ือง 

 ดา้นท่ี 3  ดา้นคุณธรรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ีเน่ืองจากคุณลกัษณะ

ดา้นคุณธรรมของ ผูบ้ริหารสถานศึกษานั้น  เป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็นอยา่งยิง่  ผูบ้ริหาร

จะตอ้งปรับปรุงตนเองใหเ้ป็นคนท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยคุณธรรม  ผูบ้ริหารโรงเรียนนั้น

เป็นผูมี้ความสาํคญั  โดยตาํแหน่งและหนา้ท่ีการงานแลว้จะตอ้งเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบั



 

บุคคลอ่ืนๆ  อยูต่ลอดเวลา  ทั้งผูบ้งัคบับญัชา  และผูร่้วมงานของผูบ้ริหารเอง  ตลอดทั้ง

นกัเรียนผูเ้ป็นผลผลิตของระบบการศึกษา  ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งสร้างตวัเองให้

เป็นคนท่ีน่านบัถือ  เป็นแบบอยา่งท่ีดี  มีความรู้สึกนึกคิดอยูเ่สมอวา่อะไรดีอะไรไม่ดี  

อะไรควร  ไม่ควร  และท่ีสาํคญัผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งปฏิบติัธรรมมากกวา่การเรียนรู้

ธรรมเพียงอยา่งเดียว  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไพโรจน์  สิงห์คาํ (2555)  ผูบ้ริหารควร

มีคุณลกัษณะท่ีแสดงออกใหเ้ห็นถึงการตั้งมัน่อยูบ่นพ้ืนฐานของความเมตตา  กรุณา  

เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อบุคคลอ่ืน  มีความซ่ือสตัยสุ์จริต  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี  

โดยไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีในการแสวงหาผลประโยชน์ใหก้บัตนเอง  ไม่วา่จะเป็นทางตรง

หรือทางออ้ม  มีความรับผดิชอบและมีความมุ่งมัน่ในการบริหารงาน  เป็นผูป้ระพฤติ

ตามกฎระเบียบ  มีจรรยาบรรณในวชิาชีพ  และมีวนิยัในตนเอง  ไม่เอารัดเอาเปรียบเห็น

แก่ตวัโดยไม่คาํนึงถึงความเดือดร้อนของผูอ่ื้น   

 ดา้นท่ี 4  ดา้นภาวะผูน้าํ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบ้ริหาร

และครูผูส้อน  มีความคิดเห็นวา่  ผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคค์วรมีคุณลกัษณะของความเป็น

ผูน้าํสูง  ซ่ึงลกัษณะความเป็นผูน้าํมีความแตกต่างจากลกัษณะของผูบ้ริหาร  ผูน้าํกบั

ผูบ้ริหารอาจเป็นคนเดียวกนัหรือคนละคนกไ็ด ้ ถา้ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํ  

ยอ่มจะช่วยใหก้ารบริหารสถานศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

คุณลกัษณะความเป็นผูน้าํตอ้งสามารถชกัจูงผูอ่ื้นใหป้ฏิบติังานจนบรรลุวตัถุประสงค ์ มี

ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร  มีการจูงใจและใหก้าํลงัใจกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการ

ปฏิบติังาน  มีความสามารถประสานทั้งงานและคน  หาแนวทางในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  มีความเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ใหเ้กียรติและ

ยกยอ่งผูร่้วมงาน  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ สามารถวนิิจฉยัสัง่การไดร้วดเร็ว  มีเหตุผล  

สามารถโนม้นา้วจิตใจใหผู้ร่้วมงานปฏิบติัในส่ิงท่ีดีงาม  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ      

คาํรณ  กระแสร์ (2556)  นอกจากผูบ้ริหารจะมีคุณลกัษณะดา้นต่างๆ  ท่ีดีแลว้ผูบ้ริหาร

ถือไดว้า่เป็นผูน้าํหรือเปรียบเป็นหลกัขององคก์รยอ่มจะตอ้งมีคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํ  

คือมีความรอบรู้ในวชิาชีพเป็นอยา่งดี  รอบรู้ในงานท่ีเก่ียวกบัการบริหาร  เป็นผูม้อง

การณ์ไกล  วสิยัทศัน์กวา้งไกล  ประสานงานกบัหน่วยงานและบุคคลอ่ืนไดดี้  และ

บริหารโยสร้างความยติุธรรมสามารถบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  คุณลกัษณะผูน้าํท่ี



 

ดี  ไม่วา่จะเป็นคุณลกัษณะของผูน้าํท่ีดีในหลายประการดงักล่าวมาแลว้  ตอ้งสามารถ

นาํไปปฏิบติัตนไดทุ้กประการ  แต่การเป็นผูน้าํท่ีดีไดน้ั้น  ตอ้งอาศยัทั้งศาสตร์และศิลป์

ของผูน้าํแต่ละคนท่ีแตกต่างกนั  ส่ิงสาํคญัท่ีสุดการสร้างภาวะผูน้าํตอ้งฝึกฝนและปฏิบติั

ดว้ยตนเองเท่านั้น  จึงจะเกิดภาวะผูน้าํท่ีสมบูรณ์ 

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  ในสงักดัสาํนกังานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ในดา้นเพศพบวา่  

ขา้ราชการครูเพศหญิงมีระดบัความคิดเห็น ต่อคุณลกัษณะผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสงักดั

สาํนกังานเขตพระนคร  มากกวา่เพศชาย  ทั้งน้ีเน่ืองจากสงัคมมีการเปล่ียนแปลงครูหญิง

กบัครูชายยอ่มมีความแตกต่างกนั  ทั้งดา้นความคิด  การทาํงาน  ความเช่ือมัน่ในตนเอง  

ครูหญิงมีความคิดเป็นของตนเองมากข้ึน  สงัเกตไดจ้ากการทาํงานในปัจจุบนัครูหญิงมี

ความสามารถเป็นหวัหนา้งาน  หรือเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาได ้ และสามารถ

บริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  จากการสงัเกตผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ใน

ปัจจุบนัเป็นเพศหญิง  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  นิตยา  ทองไทย  (255 6)  มีความ

คิดเห็นต่อคุณลกัษณะผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกนั  โดยครูเพศหญิงจะมีความคิด

เห็นต่อคุณลกัษณะผูบ้ริหารวา่ตอ้งมีลกัษณะความเป็นผูน้าํ  สามารถบริหารงานไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ  มีความรู้  มีคุณธรรม  และมีบุคลิกภาพท่ีดี    สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  

พรพิมล  นิยมพนัธ์ุ (255 5)  ครูเพศหญิงมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างทั้งดา้นสามารถในการ

บริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรม  มีบุคลิกภาพท่ีดี  และเป็นผูน้าํ  มี

ความสามารถในการทาํงานเป็นทีม เป็นผูท่ี้ไดรั้บความไวว้างใจ เช่ือถือ ศรัทธา จาก

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง   

 3. ผลจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีต่อคุณลกัษณะ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ในสงักดัสาํนกังานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร ท่ีมี

ประสบการณ์ในการทาํงาน  โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05  

คือ  ดา้นความสามารถในการบริหาร  และดา้นคุณธรรม  จากผลการวเิคราะห์พบวา่         

ดา้นความสามารถในการบริหาร  และดา้นคุณธรรม  ครูท่ีมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 5 ปี  

หรือครูบรรจุใหม่มีตอ้งการผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถในการบริหาร  และมีคุณธรรม  มี

ความรู้  มีทกัษะในการวางแผน  บริหารงานโดยมุ่งเนน้ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการ



 

บริหารจดัการ  มีทกัษะในการคิดวเิคราะห์  สงัเคราะห์ไดอ้ยา่งเป็นระบบ  สามารถ

แกปั้ญหาและขอ้ขดัโดยแยง้ท่ีเกิดข้ึนได ้ มีความยติุธรรมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เสียสละ

เพ่ือส่วนรวม  มีจรรยาบรรณ  ประพฤติในส่ิงท่ีดีงาม  สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ  นิตยา  

ทองไทย  (2556)  ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัยอ่มมีความคิดเห็นท่ีแตกต่าง

กนั โดยครูท่ีมีประสบการณ์นอ้ยกวา่มีความตอ้งการผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถในการ

บริหารงาน  และมีคุณธรรม  เป็นนกัคิดและนกัวางแผน  มีความรู้  สามารถแกปั้ญหาท่ี

เกิดข้ึนในการปฏิบติังาน  และประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภายในและ

ภายนอกได ้ ไม่แสวงหาผลประโยชน์  มีความเพียรพยายาม  อดทนอดกลั้น  มีความ

ยติุธรรม  เสียสละ  อุทิศเวลา  ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติังาน  เป็นผูท่ี้มี

การครองตน ครองคน และครองงาน สามารถดาํเนินภารกิจในการบริหารงานใน

สถานศึกษา ไดอ้ยา่งเหมาะสม  สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ  ณรงคศ์กัด์ิ  พนัชะโก (255 7)  

ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั  มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนแตกต่างกนั  โดยครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยกวา่  อยากเห็น

ผูบ้ริหารมีความสามารถทุกๆ ดา้น  ไม่วา่จะเป็นดา้นการบริหารงาน  ดา้นบุคลิกภาพ  

ดา้นภาวะผูน้าํ  และดา้นคุณธรรม  สามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัผูร่้วมงาน  และ

พฒันาสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

 1.1 ดา้นบุคลิกภาพ  รายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัสุดทา้ย  คือ  มีความเช่ือมัน่ใน

ตนเอง  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ในสงักดัสาํนกังานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ควรมี

การฝึกอบรมและนาํเสนองานบ่อยๆ  มีการประชุมเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้บ้ริหาร

สถานศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัตนเอง 

 1.2   ดา้นความสามารถในการบริหาร  รายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัสุดทา้ย  คือ  นาํ

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชป้ระกอบการบริหารงานไดอ้ยา่งเหมาะสม  ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  ในสงักดัสาํนกังานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ควรมีการนาํเทคโนโลยี



 

มาใชใ้นการบริหารจดัการองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ  มีการติดต่อส่ือสารและสร้าง

เครือข่ายกบัหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

 1.3  ดา้นคุณธรรม  รายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัสุดทา้ย  คือ  มีความบริสุทธ์ิใจและ

ซ่ือสตัยต่์อผูร่้วมงาน  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ในสงักดัสาํนกังานเขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร  ควรมีความบริสุทธ์ิใจและซ่ือสตัยต่์อผูร่้วมงาน  โดย การจดัระบบการ

ปกครองท่ีดี  ผูบ้ริหารตอ้งยดึมัน่ในความซ่ือสตัย ์ ตอ้งบริหารงานดว้ยความโปร่งใส  

และควรเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  และบุคคลทัว่ไป 

 1.4  ดา้นภาวะผูน้าํ  รายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัสุดทา้ย  คือ  กลา้หาญท่ีจะเป็นผูน้าํ

การเปล่ียนแปลง  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ในสงักดัสาํนกังานเขตพระนคร  

กรุงเทพมหานคร  ควรมีการฝึกอบรมหลกัสูตรการเป็ นผูน้าํ   ผูบ้ริหารท่ีดียอ่มกลา้ท่ีจะ

เปล่ียนแปลงในส่ิงท่ีจะทาํใหอ้งคก์รพฒันา   และกลา้คิด  กลา้ทาํ  กลา้แสดงออกในส่ิงท่ี

ถูกตอ้งและเหมาะสม  
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